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Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013  

6 speerpunten voor een bloeiende 
detailhandel  
Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de 
Antwerpenaar alles bij de hand heeft. Ook zetten zij Antwerpen op de kaart als dé shoppingstad van 
Vlaanderen. Logisch dus dat stad Antwerpen een bloeiende detailhandel wil stimuleren. De komende 
jaren zet het stadsbestuur in op zes speerpunten om meer ruimte te creëren voor ondernemers en 
Antwerpen als winkelstad nog attractiever te maken voor Antwerpenaars en shoppers van buiten 
de stad. 
 

1. Kernversterking 

Winkelkernen sterk en aantrekkelijk maken 

Iedereen haalt winst uit aantrekkelijke en geconcentreerde winkelbuurten. Met veel verschillende 
winkels dicht bij elkaar vinden consumenten snel alles wat ze nodig hebben en handelaars profiteren 
van een grotere toeloop. Bovendien kunnen zowel de stad als de sector deze winkelbuurten veel 
efficiënter organiseren, denk maar aan mobiliteit en promotie.  

Beter beleid met 19 kernwinkelgebieden  

In Antwerpen onderscheiden we handelszaken geconcentreerd in winkelbuurten, buurtwinkels 
verspreid over de hele stad en grootschalige detailhandel in de rand. 

Om een efficiënt beleid te voeren, bundelde de stad de bestaande winkelbuurten tot 19 
‘kernwinkelgebieden’. Elk van deze winkelkernen heeft eigen behoeften en heeft dan ook een 
specifieke aanpak nodig.  Op basis van het strategisch belang  geeft de stad 11 van deze 
kernwinkelgebieden extra ondersteuning. Elk district heeft er minstens zo één.  

Het afbakenen van 19 winkelkernen komt niet enkel de efficiëntie ten goede. Ook maakt de stad 
daarmee aanspraak op financiële steun van de Vlaamse overheid om deze buurten extra te 
ondersteunen. 

Centrummanagement begeleidt de handelaars   

Stad Antwerpen wil handelaars verder begeleiden en ondersteunen. Die taak is in de eerste plaats 
weggelegd voor het centrummanagement, die in de nieuwe beleidsvisie een belangrijke rol krijgt 
toebedeeld. Het centrummanagement staat de handelaars bij met raad en daad. Het is de brug 
tussen stad en handelaar. Door persoonlijk contact met de handelaars zorgt het 
centrummanagement voor een goede relatie en een uitstekende begeleiding. 

Een van de opdrachten van het centrummanagement is om handelaars die aan de buurt een positief 
imago geven te verankeren en als ambassadeurs uit te spelen. 
 
Voor nieuwsberichten, aanvragen, premies, vergunningen,… is de vernieuwde website 
www.ondernemeninantwerpen.be een prima bron van informatie voor elke handelaar. 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/
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Kaart 1: Afbakening van 19 kernwinkelgebieden, waarvan 11 prioritair 

 
 

2. Aanbod 

Winkelaanbod uitbreiden en leegstand tegengaan 

Antwerpen heeft een uitgebreid en aantrekkelijk winkelaanbod. Maar het kan altijd beter. Daarom 
wil stad Antwerpen het aanbod in de stad nog versterken. Dat is zeker het geval in de 19 
kernwinkelgebieden en in stadsdelen die de laatste jaren sterk zijn geëvolueerd. 

Aanbod versterken 

Stad Antwerpen wil bestaande winkels ondersteunen zodat ze kunnen floreren. Een efficiënter 
beleid door winkelgebieden samen te brengen tot kernwinkelgebieden geeft zuurstof aan alle 
winkels. Het aanbod zal ook extra aantrekkelijk worden door in te spelen op drie actiepunten:  

• De stad onderzoekt voortdurend waar er extra winkels haalbaar en wenselijk zijn. Dankzij 
dat onderzoek kan de stad de beste keuzes maken voor de toekomstgerichte ontwikkeling 
van Antwerpen als winkelstad. 
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• Ook zet de stad zich in om op strategische locaties grootschalige detailhandel naar 
Antwerpen te halen. Dat is belangrijk om een gezonde mix van grotere en kleinere 
handelszaken te krijgen. 

• Via locatiemanagement zoekt de stad zelf actief naar nieuwe en unieke winkels. De stad 
begeleidt ondernemers onder meer in hun zoektocht naar een geschikte locatie.  

Leegstand aanpakken 

De stad gaat leegstand op twee manieren tegen. In kleine buurtwinkelgebieden streeft het beleid 
vooral naar een gemengde woon-winkelstraat. In kernwinkelgebieden krijgen leegstaande gebouwen 
in de eerste plaats een nieuwe commerciële functie.  

• Een motiverende renovatietoelage voor eigenaars van leegstaande handelspanden en een 
leegstandstaks zijn belangrijk om leegstand te verminderen. Dat gebeurt in dialoog en 
samenwerking met de vastgoedsector en met de eigenaars. 

• Stad Antwerpen stimuleert ook het tijdelijk invullen van leegstaande winkelruimte door 
pop-up-shops.  

 

3. Kwaliteit 

Investeren in vernieuwing van winkelpanden en -buurten 

De stad streeft naar een betere kwaliteit van de winkelpanden en winkelbuurten. Dat zal op drie 
manieren gestimuleerd worden: 

 

1. De renovatietoelage voor eigenaars en huurders voor de opwaardering van commerciële 
panden wordt verder gezet. Dat is een belangrijke hefboom om de kwaliteit ervan te 
verhogen. Deze toelage wordt binnenkort uitgebreid met investeringen voor veiligheid en 
toegankelijkheid van de zaak. Daarnaast hanteert de stad een ondernemersvriendelijk beleid 
rond uithangborden, opwaardering van etalages, reclame,… Het imago van de winkelstraten 
zal op die manier verbeteren. 

2. De stad wil nieuwe kwaliteitszaken aantrekken en de bestaande extra promoten. Daarnaast 
zal de stad malafide handelaars uit het straatbeeld weren. Ook imagoverlagende handel blijft 
strikt gereglementeerd en stad Antwerpen zal met grondige controles streng toezien op de 
uitbatings- en vestigingsvergunningen. 

3. Investeren in aantrekkelijke winkelstraten is nodig, maar niet ten koste van de winkels. Bij 
elke ingreep, zoals een heraanleg van een straat, zal de stad rekening houden met de 
commerciële noden van de buurt. Een Minder Hinder aanpak en een uitstekende 
communicatie zijn daarbij een noodzaak. Zo zal de stad bij werken de handelaars en andere 
betrokkenen samenbrengen om tot een ideale aanpak te komen.  
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4. Mobiliteit 

Winkelgebieden beter bereikbaar maken 

Detailhandel kan niet bloeien zonder een goede mobiliteit. Dat is zowel belangrijk voor de klanten als 
voor het bevoorraden van de winkels. Vooral in de kernwinkelgebieden is daarvoor een goed beleid 
noodzakelijk. Deze gebieden moeten te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto 
bereikbaar zijn. De stad wil daarom: 

• voldoende goede parkeerplaatsen voorzien in de buurt van kernwinkelgebieden; 
• waar nodig parkeren door bewoners beperken in winkelstraten; 
• randparkings inzetten met snelle tram- en shuttleverbindingen. 

Daarnaast zal stad Antwerpen ook de belevering van winkels verbeteren. Het strikt toezien op de 
laad- en loszones in winkelstraten is daarbij heel belangrijk, net zoals een betere controle op 
foutparkeren en op het respecteren van de venstertijden. 

 

5. Promotie 

Winkelen in Antwerpen promoten 

De promotie van detailhandel in Antwerpen volgt twee sporen. Logisch, want enerzijds is Antwerpen 
dé winkelstad van Vlaanderen met een uitstraling tot ver buiten de stad. Anderzijds richten veel 
lokale winkels zich op de Antwerpenaar zelf.  

Voor beide doelgroepen zet de stad nieuwe instrumenten in om de promotie te verbeteren. Nieuw is 
onder meer dat de stad handelszaken zal aanmoedigen om hun troeven ook meer online uit te 
spelen. 

Dé shoppingstad van Vlaanderen 

De stad gaat de haalbaarheid onderzoeken van een aantal campagnes om Antwerpen te promoten 
in Vlaanderen en in de buurlanden. De focus ligt op terugkerende bezoekers. Ook gaat stad 
Antwerpen samen met de sector bekijken of het mogelijk is om meer flexibele openingsuren in te 
voeren.  

Het lokale aanbod promoten 

De bestaande promotie voor buurtwinkels wordt verder gezet. Denk maar aan de actie ‘De Gouden 
Glimlach’ die alle buurtwinkels in Antwerpen in de aandacht brengt. De stad kan ook andere acties 
steunen die de lokale handelaars in een positief daglicht zetten.  
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6. Netwerking 

Samenwerken met betrokken partners 

Dit beleid voor detailhandel kan enkel slagen door een goede samenwerking met 
handelaars(verenigingen), investeerders, beroepsverenigingen, districten, stadsdiensten,… Iedereen 
speelt zijn rol om van deze beleidsvisie een succes te maken. Hiervoor zijn overleg, samenwerking en 
netwerking noodzakelijk.  

Samenwerken op verschillende manieren 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de Beleidsadviesraad Detailhandel en Horeca. Deze adviesraad 
is het forum bij uitstek waar stad en sector kunnen samenwerken. Nieuw is het platform 
‘Ondernemende Binnenstad Antwerpen’. Dit bundelt 20 handelaarsverenigingen uit detailhandel en 
horeca. 

De stad onderhoudt ook goede contacten met investeerders en ondernemers, onder meer door 
aanwezig te zijn op beurzen en seminaries. Daar stellen we Antwerpen voor als dé locatie om te 
investeren in winkelvastgoed. Ook samenwerking met de creatieve sector biedt mogelijkheden om 
Antwerpen te promoten als creatieve en innoverende stad. De stad zal ook ruimte bieden aan 
creatieve mensen om hun ideeën te commercialiseren.  

Belangrijke rol voor de districten 

De districten zijn onder meer bevoegd voor openbare werken, het beleid rond markten en foren en 
promotieactiviteiten. Dat maakt hen een belangrijke partner voor het beleid rond de detailhandel in 
stad Antwerpen. De districten staan dichter bij de plaatselijke handelaars en zijn daardoor een 
interessante schakel tussen handelaar en stad. Het beleid wil daarom de samenwerking tussen stad, 
districten en handelaars(verenigingen) verder zetten en uitbreiden.  

 

Aantrekkelijk Antwerpen 
Antwerpen is een fantastische winkelstad. Dat is te danken aan de vele kwaliteitszaken - groot en 
klein - die onze stad telt. Met deze beleidsvisie wil de stad de commerciële uitstraling nog versterken. 
Door in te spelen op zes belangrijke speerpunten, krijgen alle handelaars in de detailhandel 
gegarandeerd extra zuurstof om te ondernemen. Zo kan stad Antwerpen zowel voor consumenten 
als voor ondernemers een belangrijke aantrekkingspool blijven. 
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